


المناطق الحضرية 



المناطق الريفية  

جمهورية مصر العربية الصيننيوزيالنده 



يرتبط المجتمع الريفى فى ثقافته     
بالطبيعة الزراعية   

يتميز االقتصاد الحضرى بعدم تجانسه      

سيادة عالقات اإلنتاج آعالقات       
. الملكية أو الحيازة والعمل    

يعتمد االقتصاد على التنوع والتخصص        
. وتقسيم العمل   الخصائص

نشاط الزراعى هو المصدر    
األساسى لإلنتاج

يتجه االقتصاد نحو سياسات السوق عنه فى    
القرية

التعريف 
طريقة فى الحياة تتميز بخصائص    

محددة عن غيرها من قطاعات البناء         
االجتماعى

التجمعات التى يرتبط معظم السكان بها           
بأنشطة مختلفة غير الزراعة آالصناعة،  

وغيرها.. ...والتجارة والخدمات  

الحضر  الريف  



منظمة األمم المتحدة   

وضعت منظمة األمم المتحدة معيار آمى للتمييز بين المناطق الريفية               

والحضرية، وقد أغفلت معايير أخرى آيفية وآمية يمكن أن يكون لها               

. تأثير فعال ورئيسى فى إيجاد تعريف عام وموحد للحضر والريف               

.  نسمة٢٠٠٠ التى يزيد عدد سكانها عن    *المحليات  :  تعريف الحضر   –

.  نسمة٢٠٠٠المحليات التى يقل عدد سكانها عن     :  تعريف الريف   –



منظمة التعاون االقتصادى والتنمية   

نيف المناطق وضعت المنظمة بعض المعايير الكمية التى ُيمكن استخدامها لتمييز وتص    

:الريفية، وفيما يلى عرض ألهم هذه المعايير  

. نسبة مساهمة النشاط الزراعى فى القوى العاملة   –

.               الكثافة السكانية  –

. حجم السكان فى التجمعات السكنية   –

.بها معدل النزوح إلى عمل خارج المنطقة القاطن  –

. حجم السكان فى المراآز اإلدارية وفقًا للتقسيمات اإلدارية  –

.درجة ترآز وتأصل ظاهرة المرآزية اإلدارية–

. التقسيمات اإلدارية داخل المنطقة –

. مستوى الخدمات المختلفة المتوفرة   –



مكتب اإلحصاءات القومية بالمملكة المتحدة       

  ١٠التجمعات السكنية والتى يزيد عدد سكانها عن حوالى       : تعريف الحضر–

.آالف نسمة

والتى  )  الصغيرة أو المشتتة  (تشمل المدن الصغرى، القرى    : تعريف الريف–

. آالف نسمة١٠يقل عدد سكانها عن 



الريف ”التعاريف الدولية لمفهوم : ثانيًا
“ والحضر

“ الريف والحضر”التعاريف الدولية لمفهوم : ثانيًاتابع

أسيا

ز تشمل محليات المدن والتى تتميز بالخصائص الحضرية آعدد السكان، وترآ          
.لهم   األنشطة االقتصادية غير الزراعية، وعدد العمال غير الزراعيين بعوائ       

الصين 
لديات والتى    مجموعة السكان الذين يقطنوا المناطق التى تقع تحت إدارة المدن والب            

.٢ نسمة لكل آم    ١٥٠٠يبلغ آثافة السكان بها حوالى      

أرمينيا
% ٧٥ نسمة فأآثر، وحوالى   ٥٠٠٠التجمعات السكنية التى يبلغ عدد سكانها حوالى          

.من سكانها يمارسون أنشطة غير زراعية   

اليابان 
% ٦٠ ألف نسمة فأآثر، وحوالى      ٥٠التجمعات السكنية التى يبلغ عدد سكانها حوالى             

.من سكانها يمارسون أنشطة غير زراعية   

أفريقيا 
 نسمة والذين ال يمارس    ٢٠٠٠تشمل المستوطنات والتى يزيد عدد سكانها عن حوالى          

. مهنة الزراعة   عوائلهم  ثلث  

الدولة    تعريف الحضر القارة    



أمريكا الشمالية 

آندا  
 نسمة فأآثر، وتمثل   ١٠٠٠التجمعات السكنية التى يبلغ عدد سكانها حوالى          

. ٢  نسمة فأآثر لكل آم     ٤٠٠آثافة السكان حوالى    

الواليات المتحدة    
األمريكية

 نسمة فأآثر،   ٢٥٠٠التجمعات السكنية التى يبلغ عدد سكانها حوالى         
 باإلضافة إلى المناطق أو المراآز الحضرية التى يبلغ عدد السكان بها            

والتى يتراوح عدد   :  آالف نسمة فأآثر، والتجمعات الحضرية  ٥حوالى 
.  ألف نسمة  ٥٠ نسمة وأقل من    ٢٥٠٠السكان بها على األقل      

أوروبا

روسيا

تضم المدن والمحليات التى تتميز بصفاتها الحضرية طبقًا للمعايير          
عدد السكان، حيازة    : والخصائص الحضرية التى تتلخص فى اآلتى  

األراضى الزراعية ومساحتها، وعدد العمال المشتغلين فى أنشطة غير           
.. الزراعية بعوائلهم  

فرنسا
 نسمة  ٢٠٠٠تشمل المجتمعات الحضرية التى يبلغ عدد السكان حوالى         

 متر ما بين الوحدات       ٢٠٠وال يوجد أآثر من     . فأآثر ويعيشون فى منازل   
. السكنية

الدولة    تعريف الحضر القارة    



تعريفات الريف والحضر فى الدول العربية  : ثالثًا

جمهورية مصر العربية 

األردن

المملكة العربية السعودية      

الدولة   

. القاهرة، اإلسكندرية، بورسعيد، السويس  : المحافظات الحضرية األربعة   –
تضم عواصم باقى محافظات الجمهورية، باإلضافة إلى عواصم                –

. المراآز بكافة محافظات الجمهورية       
تشمل المدن المستقلة التى صدر فى شأنها قرار إدارى بتحويلها إلى              –

.مدينة مستقلة  

.المحليات التى يبلغ عدد السكان بها حوالى خمسة آالف نسمة فأآثر            

 عن  خمسة آالف    بها التجمعات السكنية أو البلديات التى يزيد عدد السكان             
.نسمة

تعريف الحضر 



فلسطين  

الدولة   

. آالف نسمة  ١٠التجمعات السكانية التى يزيد عدد سكانها عن         –

. يضم جميع مراآز المحافظات بغض النظر عن حجمها          –

آالف  )  ٩٫٩٩٩ –  ٤(التجمعات السكانية التى يتراوح عدد سكانها بين          –

شبكة : نسمة، شريطة أن تتوفر أربعة عناصر هامة من العناصر اآلتية    

آهرباء عامة، شبكة مياه عامة، ومكتب بريد، ومرآز صحى بدوام آامل         

.ةلطبيب طوال أيام األسبوع، ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العام          

تعريف الحضر 



تعريفات الريف والحضر فى الدول العربية  : ثالثًا

سلطنة عمان 

 نسمة شريطة أن تتوفر فيه على   ٢٥٠٠آل مسمى سكانى ثابت يزيد عدد سكانه عن     
:  األقل ثالث من الخدمات األساسية التالية     

. مدرسة إعدادية أو ثانوية    -
. خدمات المرافق العامة الكهرباء          -
. مرآز صحى حكومى-
.  خدمات الهاتف    -

.  ألف نسمة ٢٠المدن، المحافظات، والمراآز، والتى يزيد عدد سكانها عن حوالى             سوريا

.  نسمة٢٥٠٠المجتمعات أو القرى التى يزيد عدد سكانها عن         البحرين

  ٥٠٠٠الى المحليات اإلدارية أو التجمعات السكنية التى يزيد عدد سكانها عن حو            السودان 
.نسمة

. آالف نسمة فأآثر   ١٠التجمعات السكنية التى يزيد عدد سكانها عن         الكويت 

. السكان الذين يقطنوا على شكل وهيئة مجتمعات         تونس

تعريف الحضر  الدولة   



: المناطق الريفية والحضرية أال وهى            

.حجم السكان       
. الكثافة السكانية        

. تجانس السكان أو تباينهم               
النشاط االقتصادى الممارس، ومساحة اليابس واألرض                   

.الزراعية  

اتفقت الدول على مجموعة من المعايير األساسية للتمييز ما بين 



ليس من المطلوب أن يكون تعريف الحضر والريف فى                          
دول العالم موحدًا نظرًا ألنه يوجد اختالف ما بين دول                         

  .العالم من حيث الحجم والمساحة                  
البد من تصنيف الريف والحضر بشكل متدرج، لذا فإنه                       

من الضرورى التوصل إلى معايير  آمية وآيفية، حيث                        
.  يمكن االعتماد على متغيرات بعينها ثابتة فى التمييز                             





المقدمة
 الحياة الحضرية من خصائص وسمات تجعل طريقة الحياة  بهإن ما تتسم 

ولما آان الريف ذات  . الحضرية مغايرة بشكل واضح لطريقة الحياة الريفية  
ئمة بينها  طابع محافظ وتقليدي ، فإن تحديد معالم الحياة الريفية والفروق القا    

وبين الحياة الحضرية المتغيرة يكشف لنا عن أسلوب الحياة في أي من    
عية النموذجيين المحليين ، وطبيعة البناء االجتماعي والتنظيمات االجتما         

 السائدة في آل منهما ، بالتالي يساعد هذا التحليل على تحديد الظروف   
 وفي واألحوال التي تعمل على جعل بعض النماذج المحلية في مرحلة انتقالية  

وبذلك .  من بناء اقتصادي ومهني وسكاني  بهااتجاه الحضرية ، وما يرتبط  
 والثقافي والشخصي ، وما يرتبط  والديموغرافيتتحدد أبعاد التغير االجتماعي       

البيئة بهذا التغير من تكيف مع األوضاع االجتماعية والثقافية المتغيرة في      
 الحضرية ، وما تجره تلك التغيرات من مشكالت تتعلق بالتنظيم والتكيف  
يير  والتوافق والتكامل وسوء التنظيم االجتماعي ، واالغتراب وتصدع المعا 

.في البيئة الحضرية 



 تعريف الريف والحضر    

.وهو ارض فيها زرع وماء،  الريف في المعاجم العربية هو الخصب والسعة في المأآل -*
آما إن العالقات السائدة بين سكان المجتمع     ، والمجتمع الريفي هو الذي يعمل سكانه في إنتاج الطعام  

.عة والخصائص والهدف الريفي تختلف عن تلك السائدة بين سكان المجتمع الحضري من حيث الطبي   

ولكن الريفية تختلف ، عية  فالحضرية نمط حياة يشمل السكان ونشاطهم ومسكنهم وعالقاتهم االجتما     -*
إذ يتكامل نشاط السكان ونمط حياتهم فوق مساحة اآبر من األرض     ، عنها في اتساع ذلك النطاق الحيوي  

،أوسع من مجرد منطقة السكن
 آلمة الحضر على العمران المستقر سواء القرى أو المدن مقابل اطلقووالجدير بالذآر أن العرب قديمًا   

.حياة البدوي المتنقل 



:طريقة الحياة الريفية والحضرية          

مور عدة تتمثل في يرجع تأآيد البعض على عدم وجود فواصل قاطعة بين الريف والحضر إلى أ 
وذلك ما . ريف والحضر  آون المجتمعات التي يدرسونها مجتمعات حققت قدرا من االلتقاء بين ال        

هذا باإلضافة إلى زحف المناطق الحضرية وتداخلها مع المناطق     . هو حادث في الواليات المتحدة   
 إضافة لذلك فإن االتصال متريفةالريفية ووجود مناطق بينها شبه حضرية أو مناطق حضرية  

وذلك يعني أن . حضر والريف واالحتكاك اليوم بين القرية والمدينة قد قلل من حدة الفواصل بين ال   
لقياس الخصائص  عدم الفصل بين الخصائص الحضرية والخصائص الريفية باعتبارها مؤشرات   

 األمور المقبولة إلى حد آبير  المميزة لطريقة الحياة في المجتمعات المحلية الحضرية والريفية ، من    
حضرية وطريقة الحياة الريفية ،  إال أن ذلك ال يعني إن هناك تداخال وعدم تمييز بين طريقة الحياة ال  

وحتى في حالة وجود تداخل بين . وذلك ألن لكل من الطريقتين سمات وخصائص مميزة   
ياة الريفية هو فاعلية   الخصائص وبعضها ، فإن الذي يميز طريقة الحياة الحضرية عن طريقة الح   

.نشاط أي من تلك الخصائص   



: خصائص طريقة الحياة الحضرية       -:أوال 
لمحلية الريفية ، وذلك ألن من الثابت أن المجتمعات المحلية الحضرية على النقيض من المجتمعات ا     

:طريقة الحياة الحضرية تؤآد آثيرا على  

. اإلبهام   -٢.الجماعات الثانوية   1.

 الحراك االجتماعي   -٤. عدم التجانس     -٣

.  االرتباط على أساس المصالح       -٦.  التخصص  -٥

. التفاعل الرسمي والعالقات الفاترة       -٨.  توفر السلع والخدمات والتسهيالت    -٧

.  اختفاء معالم البيئة الطبيعية      -٩



: خصائص طريقة الحياة الريفية          -: ثانيا   

تتسم طريقة الحياة الريفيه بخصائص وسمات مغايرة إلى حد  
ومن ثم . آبير لخصائص وسمات طريقة الحياة الحضرية 

نعرض لتلك الخصائص لكي نزيد تحديدنا للفروق بين طريقة   
الحياة الحضرية والريفية وضوحا وذلك الن تحديد طابع الحياة  
الريفيه ، وأسلوب الحياة في المجتمعات المحلية الريفيه ال يقل     

وذلك ألنهما . أهمية من تحديدنا ألسلوب الحياة الحضرية   
يساعدان في الكشف عن خصائص آل منهما ، وأبعاد الفروق  

.القائمة فيما بين الحضر والريف 
 



.. انتشار األسرة الكبيرة الممتدة     -٧

. الزواج المبكر وارتفاع معدل المواليد          -٨

..  وضوح الخصائص السيكولوجية التي تعكسها اتجاهات الريفيين      -٩

.. التأآد على األسرة آوحدة اقتصادية لإلنتاج         -٦

..  حراك اجتماعي محدود    -  ٥

..  التجانس  -٤

.. التفاعل األآثر ثباتا ودفئا في المجتمع المحلي الريفي            -٣

 االرتباط بالجماعة على أساس البيئة المحلية     -٢

..األهمية الواضحة للجماعات األولية    1.

ة ومن أهم خصائص طريقة الحياة الريفية تلك الخصائص التي تكشف عن طبيع  
    من خصائصالحياة التقليدية في المجتمع المحلي الريفي ، والتي تتمثل فيما يلي 



 خصائص طريق الحياة الحضرية في مقابل خصائص طريقة الحياة الريفية      -:ثالثا 

.التأآيد على الجماعات الثانوية      •
.اإلبهام للفرد    •
.عدم التجانس  •
.ارتفاع معدل الحراك االجتماعي         •
.التخصص وتقسيم العمل   •
.االرتباط على أساس المصالح   •
.توفر السلع والخدمات والتسهيالت       •
.التفاعل الرسمي والعالقات الفاترة        •
.اختفاء معالم البيئة الطبيعية    •
 .الزواجية   األسرة   •
.الوظيفة اإلنتاجية للمؤسسات وليست لألسرة     •
.سيادة الضوابط االجتماعية الرسمية    •
.تأخر سن الزواج وانخفاض معدل المواليد     •
.الشخصية الغير محافظة     •
.العلمانية   •
.النزعة الفردية      •
.اإلسراف   •
.ضعف  الشعور باالنتماء للروابط االجتماعية      •

.التأآيد على الجماعات األولية     •
.المعرفة الشخصية للفرد      •
.التجانس   •
.انخفاض معدل الحراك االجتماعي          •
.تخصص وتقسيم للعمل محدود  •
.االرتباط على أساس المحلية    •
.عدم توفر السلع والخدمات والتسهيالت      •
.تفاعل غير رسمي وعالقات دافئة •
.وضوح معالم البيئة الطبيعية   •
.األسرة األبوية الممتدة     •
.التأآيد على الدور اإلنتاجي لألسرة      •
.وضوح الضوابط االجتماعية الغير رسمية   •
.الزواج المبكر وارتفاع معدل المواليد         •
.أتسام الشخصية بالمحافظة   •
.القدرية   •
.الجماعية   •
.االقتصاد وعدم اإلسراف     •
الشعور القوي باالنتماء للروابط االجتماعية التقليدية مثل األسرة             •
.

خصائص طريقة الحياة الريفية      خصائص طريقة الحياة الحضرية      



:أنماط المجتمعات المحلية الحضرية والريفية            

.  التصنيف معالجة االنماط المحلية الحضرية والريفية لعدة اعتبارات تحكم عملية   تخضع 
 . وهذه االعتبارات تتمثل في طبيعة البناء االجتماعي والثقافي للمجتمع     

وهذا الن . تمع اضافة الى ذلك فان هناك اعتبار يتعلق بمستوى التقدم الذي حققه المج   
ين ان الدول المجتمعات المتقدمة تكون المدن فيها آبير الحجم وذات تحضر عال في ح     

ن الريف النامية ما تزال معظم مدنها صغير الحجم ، اضافة الى وضوح الفروق بي  
في الدول والحضر في الدول النامية في حين ان التقارب بين الريف والحضر واضح  

فيه نظام هذا باإلضافة الى ان النمط الزراعي السائد في الدول المتقدمة يسود  . المتقدمة 
في حين ان النمط الغالب في . المزارع ، والتي قد يكون اصحابها من القيمين بالمدن    

وبذلك . م الدول النامية هو استقرار المزارعين في قرارهم بجوار ارضهم وزراعته
ا اساسا الى  يكون تحديد نمط المجتمع المحلي سواء آان نمطا حضريا ام ريفيا مستند    

إال ان ذلك ال ينفي وجود انماط عامة للمجتمع المحلي  . ظروف المجتمع ومستوى تقدمه  
.امة لكل منها  الحضري والمجتمع المحلي الريفي ، وهي التي نسعى لتحليل المالمح الع 



: لمجتمعات المحلية الحضرية      -:أوال 

ولية ، حيث نجد ان هناك يمكن تصنيف المجتمعات المحلية الحضرية طبقا لوظائفها االقتصادية اال    
المدن الصناعية، 

،وأيضا مدن الموانئ، والمدن الدينية والمدن السياسية. آما توجد ايضا المدن الحاآمة وهي مدن العواصم    

رية لكل منها مثال وباإلضافة لتصنيف المدن حسب وظيفتها هناك تصنيف اخر حسب مستوى الحض    
ذه المدن الكبرى مراآز ذلك المدن الكبيرة والتي تعد بمثابة مجتمع محلي حضري حيث توجد في ه 

.اساسية لكل منها وظيفتها وعليه فهي تتضمن مجتمعات محلية بداخلها      
ان آان الطابع الغالب عليها آما توجد المدن الصغيرة التي ال تتضمن المجتمعات المحلية بداخلها و     

.بصورة عامة هو الطابع الحضري 



  المجتمعات المحلية الريفية        -: ثانيا   

س ومؤسساتهم في المناطق  يشير المجتمع المحلي الريفي لذلك الشكل من الترابط الواصل بين النا 
والواقع أن لكل مجتمع  . م المحلية التي يعيشون فيها في القرية ، والتي تشكل مرآز نشاطهم العا

المتحدة توجد مزارع وتوجد   ظروفه الخاصة التي تحدد نمط المجتمع المحلي الريفي ، ففي الواليات    
رزون شكل ولذلك عندما يتناولون بالتحليل أنماط مجتمع القرية المحلي فإنهم يب    . قرى صناعية 

والقرى الصناعية تكسب معظم دخلها من الصناعات      . القرية الصناعية بجانب القرية الزراعية  
 بالخدمات ، غير أن دخلها     بهاآما أنها تمد المزارعين المحيطين    . بهاالمحلية الصغيرة الموجودة 

أما القرية . ى قرى التعدين الرئيسي يعتمد على الصناعة أآثر من مهنة الزراعة ، هذا باإلضافة إل  
 المزارع والتي ال يعيش الزراعية والتي تكون حرفتها الزراعة فإن مرآزها االجتماعي يدور حول   

العالم يعيش المزارعين في فيها المزارع ، غير أن نمط القرية الزراعية الشائعة في معظم أنحاء     
.لقرية في المساء  قراهم ويذهبون آل يوم لزراعة أراضيهم ، ثم يعودون إلى منازلهم في ا



: بناء المجتمعات المحلية الحضرية والريفية          

ن طبيعة الجماعات االجتماعية      نستهدف من معالجة بناء المجتمعات المحلية الحضرية والريفية الكشف ع   
ضافة إلى معالجة طبيعة النظام  الحضرية والريفية وخاصة األسرة آجماعة أولية والنظام الطبقي ، باإل  

وآذلك الوقوف على نظام االتصال في آل من النموذج . االقتصادي في المجتمع المحلي الحضري والريفي    
.  تفاوتا بين الريف والحضر   الحضري والنموذج المحلي الريفي ، وذلك ألن هذه النظم من أآثر النظم

: األسرة في المجتمعات المحلية الحضرية والريفية       -:أوال  

رة الممتدة هي السمة الغالبة تعتبر األسرة الريفية وحدة انتاجية أساسية آما أن حجمها آبير فاألس     
رية ، التي آما أن األسرة الريفية تبدوا وحدة وظيفية قوية بالقياس لألسرة الحض   . لألسرة الريفية 

في األسرة آما أن معدل الطالق في األسرة الريفية محدود بالقياس بمعدل الطالق      . تقلصت وظائفها   
. قتصادية لإلنتاج  وإذا آانت األسرة الريفية لها أهمية زراعية واضحة باعتبارها وحدة ا . الحضرية 

حدة استهالآية أآثر من  فإن األسرة الحضرية تفقد هذه الوظيفة وهي على العكس من ذلك  أنها و 
في المجتمع  وإذا آان نمط األسرة األبوية الكبيرة أو األسرة الممتدة هو السائد  . آونها وحدة انتاجية    

 هي النمط الغالب في المجتمع المحلي الحضري ، إضافة لذلك    الزواجية فإن األسرة . المحلي الريفي 
 ، في حين أن األسرة الحضرية فإن الزواج يكون مبكرا في األسرة الريفيه والتي تميل لكثرة اإلنجاب  

.ال تحبذ الزواج المبكر وتميل تقليل عدد األبناء 



بين أعضاء األسرة الحضرية إضافة لذلك فإن نمط العالقات السائدة في األسرة الريفية تختلف عنه  
وذلك ألنه بحكم دوره في األسرة . وذلك ألن لدور األب وضع مميز بين األدوار في األسرة الريفية 

إضافة إلى أن التقاليد تؤآد على وضع دور األب أو آبير  . مسئول عن توفير آافة متطلبات األسرة  
ولية إذ أن وجود أحد األجداد في األسرة يجعله في وضع  مميز من حيث المسؤ . السن في األسرة 

.وتوزيع المسؤوليات ، وآل ما يتعلق بحياة أعضاء األسرة  

لريفية السائدة ، وذلك على  وإضافة لذلك فإن لدور االبن ودور البنت وضعا معينا بحكم التقاليد ا   
وضعا متعادال من  عكس ما هو سائد في األسرة الحضرية حيث يكون لدور آل من األب واألم  

ولم يعد األب في األسرة الحضرية يتمتع بنفس الوضع، حيث عالقة . حيث المسؤولية والمكانة 
.أبناء األسرة لبعضهم عالقة متكافئة في نطاق األسرة الحضرية   



 : النظام الطبقي في المجتمعات المحلية والحضرية والريفية              -: ثانيا   

ومن هذه األوضاع الطبقة االجتماعية وما    . ثمة أوضاع يخلقها المجتمع المحلي للتميز بين أعضاءه  
فنظام الطبقات االجتماعية ال يخلو منها أي مجتمع بشري وإن    .  من وضع ومكانة ودور بهايرتبط 

ية والتعليمية التي تقوم اختلفت من مجتمع آلخر من حيث مؤشراتها واألسس االجتماعية واالقتصاد    
. عليها 

والواقع أن . في وضعها االجتماعي   والطبقة بذلك بمثابة فئة من األفراد تتشابه في دخلها وفي ثرواتها و   
ل من المجتمعات المحلية   مؤشرات التمايز بين األفراد والفئات ال تتماثل بكاملها على مستوى آ  

وذلك ألن العامل االقتصادي واضح آأساس للتميز الطبقي في    . الحضرية والمجتمعات المحلية الريفية  
بحيث يمكن تقسيم سكان الريف إلى . الريف وخاصة ما يتعلق منه بمؤشر الملكية لألراضي الزراعية  

 لمساحات أآبر من األرض   طبقات على أساس ملكيتها لألراضي الزراعية ، حيث تكون الفئة المالكة  
اعية ، ويأتي في نهاية ترتيب هي التي في وضع مميز بالنسبة للفئات األخرى األقل ملكية لألرض الزر

عمال لخدمة النشاط الزراعي في    الفئات في الريف تلك الفئة التي ال تمتلك أرض زراعية وإنما تقوم بأ
وليس ملكية في حين أن الحال يختلف في المدينة إذ تدخل عوامل أخرى بجانب الدخل  . القرية 

ونوع المهنة أو النشاط . ظيفي األراضي الزراعية آمؤشرات للوضع الطبقي منها التعليم  ، والوضع الو
.المهني الذي يزاوله الشخص  



 : النظام االقتصادي في المجتمعات المحلية الحضرية والريفية            -: ثالثا    

صغير للملكية آوحدة اقتصادية يتسم النظام االقتصادي الريفي بتقسيم بسيط للعمل نسبيا ، والحجم ال  
 الريفيون فإنها تنحصر في األعمال المرتبطة     بها وبالنسبة لبعض الصناعات التي يقوم  . لإلنتاج  

 ..إلخبظروف النشاط الزراعي وذلك مثل صناعة السمن والزبد والجبن  

والذي يتسم بالتخصص . في حين أن النظام االقتصادي في المدينة متنوع النشاط والحرف    
ود مؤسسات  وتقسيم العمل الواضح آما أن النظام االقتصادي في الحضر ينهض على جه 

في حين أن النظام االقتصادي . آبيرة وهيئات منظمة تخضع لتنظيم قانوني وإداري معين  
ود بعض الريفي يعتمد على االسرة آوحدة منتجة بصفه أساسية وحتى بالنسبة لوج    

الزراعية فهي المؤسسات التي تخدم العمل الزراعي مثل الجمعيات التعاونية والبنوك      
ير عملية اإلنتاج  بمثابة مؤسسات مساعده وهدفها خدمة العملية اإلنتاجية الزراعية لتيس       

.الزراعي 



: نظام االتصال والتفاعل في المجتمعات المحلية الريفية والحضرية               -: رابعا   

وات رسمية يخضع االتصال في المجتمعات المحلية الحضرية لتنظيم دقيق ، ويمر بقن 
ؤسسات وذلك ألنه نظام رسمي تحكمه قواعد وقوانين منظمة وتسهر على هيئات وم . معينة

 والحضري إضافة إلى أنه داخل التنظيمات االجتماعية الموجودة بالمجتمع المحلي    . معينة 
. والمكاتبات   يخضع لنفس المعايير وينهض على أساس رسمي تحكمه التعليمات واللوائح  

 وال تحكمه لوائح  في حين أن االتصال في البيئة الريفية ال يخضع لتنظيم قانوني معين ، 
التفاعل معينة وإنما يخضع لطبيعة العرف والعادات الريفية ، وينهض على أساس   

والذين يقضون معظم أوقاتهم وجها لوجه سواء في   . واالحتكاك المباشر بين سكان الريف    
. ميعا   الحقل أوف القرية أو خالل الزيارات والمناسبات التي يشترآون فيها ج   



-:مشكالت المجتمع المحلي والحضري     

المناطق الريفية إلى  أدى تعقد الحياة الحضرية الحديثة ، وجذب المدن للمهاجرين إليها من       
وأول هذه  . بهاخلق العديد من المشكالت االجتماعية التي تتعرض لها المدن وتتأثر    
 يحملون جذور ثقافة  المشكالت مشكلة صراع المعايير والقيم الثقافية بين المهاجرين الذين    
ومن هنا . اق المدينة تقليدية في الريف ، ويتفاعلون مع معايير وقيم ثقافية مستحدثه في نط     

علماء االجتماع   وجدت مشكلة تكيف المهاجرين في البيئة الحضرية ، والتي شغلت اهتمام  
اضافة لذلك فإن تزايد سكان المدن بشكل ملحوظ قد ولد بعض . الحضري بشكل واضح 

ومما زاد من  . صالت المشاآل األخرى المتعلقة باإلسكان والصحة والتعليم والنظافة والموا   
وذلك ما جعل المدينة تعاني من سوء  . تفاقم هذه المشكالت ترآز األعمال في وسط المدينة  

اضافه لذلك ِفإن وجود هذه المشاآل يعقد الحياة   . التنظيم االجتماعي بشكل ملموس    
وذلك ما جعل المجتمع الحضري الحديث يحتاج لتخطيط    . الحضرية ويزيدها صعوبة 

أساس دراسة محكم لمواجهة تلك المشكالت المتزايدة على أن يقوم تخطيط للمدن على  
اسة توزيع المناطق  عملية لوضع المدينة العمراني والمهني والسكاني والثقافي ، وآذلك در 

والهيئات والمؤسسات  داخل المدينة ، وتحديد المناطق والمدن التابعة لها وتوزيع االعمال  
يمكن من داخل المدينة ، وذلك لكي يقوم التخطيط على أساس سليم مدروس ، بحيث  

وبحيث ال تكون حلول التخطيط لتلك  . مواجهة مشكالت المدينة المتنوعة على المدى البعيد 
.المشكالت مؤقتة 



-:  التمييز بين الحضر والريف     محاآات   

 انماط الحياة  آشفت االسهامات العلمية ببعض العلماء في مجال الدراسات الحضارية عن    
ة بين طريقة الحياة  الحضارية والريفية والفروق القائمة بين تلك االنماط في ضوء المفارق   

باإلضافة الى حجم السكان وطبيعة التنظيم االجتماعي   . الحضارية ، وطريقة الحياة الريفية 
انساق التفاعل وغيرها  والنشاط المهني والتميز االجتماعي ، والحراك االجتماعي ، والهجرة و    

ورغم اختالف العلماء من حيث التأآد على هذه السمات او بعضها إال     . من السمات والخصائص  
 محددة يمكن االستناد اليها في التمييز بين نمط الحياة      محكات انها هناك تأآيد واضح على وجود  

.الحضرية ونمط الحياة الريفية 
حضر وطريقة والواقع ان الربط بين الحياة الحضرية والحياة الريفية في دراسة الت 

وذلك الن وضوح نمط الحياة الريفية يساعد   . الحياة الحضرية له ما يبرره منطقيا  
حضر في تعقب التغيرات التي طرأت على طريقة الحياة الريفية في اتجاه الت 

 القائمة  وظهور المدن، وبالتالي يمكن الكشف عن انماط الحياة الحضرية والفروق  
.بينها وبين انماط الحياة الريفية  



 الهجرة من الريف إلى الحضر           

  مفهوم الهجرة وأنواعها وأبعادها         -:أوال  

خرى بقصد االستقرار في البيئة تعرف الهجرة على أنها تغيير دائم لمكان االقامة من بيئة إلى بيئة أ   
من المناطق التي ) أو الجماعه   ( وتكون الهجرة داخلية اذا تمت داخل حدود الدولة وانتقل الفرد   . الجديدة  

). صغيرة او متوسطة أو آبيرة أو العاصمة ( تعتبر ريفية إلى مناطق التي تصنف على أنها مدن  



عوامل الهجرة من الريف إلى المدن        : ثانيا

ة وأشكالها؟  ما هي العوامل التي تدفع الريفي إلى اتخاذ القرار بالنزوح عن القري  
وما هي خصائص الهجرة وأشكالها؟    وما هي خصائص الريفيين الذين يهاجرون إلى المدن المتوسطة والكبيرة    

هناك عدة عوامل تعمل على دفع الريفيين التخاذ القرار  : العوامل التي تدفع الريفيين للهجرة-أ
آما أن هناك عدة عوامل مساعدة تسهم في جذب الريفيين إلى مدينة  . بالنزوح من القرية إلى المدينة

ولكل من عاملي الجذب والدفع أثر مباشر في خصائص المهاجرين ونمط      . واحدة دون غيرها
 واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على القرى المصدرة وعلى المدن   الديمغرافيةالهجرة واآلثار  

:أما أهم العوامل فهي. المستقبلة

العامل االقتصادي 1.

الديمغرافية العوامل . ٢

العامل االجتماعي   .٣

عوامل أخرى .٤



:الحياة الحضريه والحياة الريفيه      

مجتمع له العديد من المميزات التي تجعل منه  : الحياة الحضريه 
مكانا مرغوبا يهاجر اليه السكان وذلك لتوفر سبل الراحة فيه  
بغض النظر عن سلبيات ذلك المكان الناتجة عن االعتماد على 

.المصالح الماديه والعالقات الرسميه 

مجتمع يتمتع بحياة بسيطة بعيده عن الطبقيه او عن   : الحياة الريفيه 
والعالقات  ، تربطه عالقة قويه بالطبيعة  وبالمحيط  ، الرسميه 

االنسانيه فيه ايجابيه بشكل آبير على عكس المجتمع الحضري الذي    
.يقوم على المصالح المشترآه والربح المادي 



. . . مقاييس التمييز بين الحضر والريف             . . .



وقد حصرت المقاييس المميزة بين الريف والحضر في ثمانية    
:عناصر على النحو التالي 

.المهنة
.  البيئة

 .حجم المجتمع المحلي  
. آثافة السكان

 .تجانس وال تجانس السكان 
.التباين والتدرج االجتماعي

. التنقل
. نسق التفاعل



: المهنة -١

يقال أن المهنة هي المقياس 
األساس لالختالف بين المجتمع      
الريفي والمجتمع الحضري وان  

آافة عناصر التمييز األخرى هي 
متغيرات معتمدة أو مصطلحية 

وللحديث عن المهنة آمقياس فانه  
يعمل الغالبية العظمى من السكان 
الريفيين وعائالتهم في الزراعة  
وهذا ال يعني عدم وجود مهن  

أخرى قد تحتاجها الزراعة أو قد  
يحتاجها الريفيون في حياتهم   

اليومية إلى أن حجم من يعملون  
.في هذه المهن الثانية قليل جدا 



إما في المجتمع الحضري الذي يقوم     
فان الغالبية العظمى  ، على تنوع المهن 

من السكان يعملون في الصناعة مع ما   
وفي التجارة ،  من عمليات  بهايتصل 

والوظائف ، وعمليات التبادل  
المتخصصة واإلدارة والحكم أو بصفة   

عامة يعمل الحضريون في آل األعمال 
:غير العمل الزراعي  

-ثقافة-دين-دفاع(الوظائف االجتماعية  *
).ترفيه–إدارة 

-صناعة-تجارة(الوظائف االقتصادية  *
). خدمات -إنتاج



وآل ذلك يستند أن التنظيم االقتصادي  
للمدينة يعمل على مبدأ تقسيم العمل الذي   

يجذب المراآز الحكومية واألنشطة الثقافية    
وبذلك يعيش في المدينة األخصائيون في  

الوظائف القيادية والدينية والتربوية  
والعاملون في المهن الهندسية والفنية    

والزعماء والسياسيون وآبار التجار وذلك  
يؤدي إلى تقسيم المدينة إلى مواقع    

ومناطق متميزة يتحدد لكل منها وظيفة  
معينة فهناك أقسام للسكن وأخرى للتجارة    
وثالثة للصناعة ورابعة للنزهة وآما تنقسم 
أقسام السكان إلى مناطق للطبقات الفقيرة  
وأخرى للمتوسطة وثالثة للطبقات الغنية    

.وتتداخل هذه المناطق مع بعضها



: البيئة  -٢
يتصل الريفيون اتصاال مباشرا 
 بهابالطبيعة أو األرض  وصلتهم 
تحدد نشاطهم ونظرتهم للحياة   
ويكون للبيئة الطبيعية في حياة 

الريفيين الغلبة على البيئة  
االجتماعية واإلنسانية وذلك عندما 
يفتقر في نفس الوقت إلى ضوابط 
البيئة االجتماعية للتحكم في هذه   

-الهواء –آالتكييف  (البيئة الطبيعية  
)-التدفئة

أما السكان الحضريون فهم   
منعزلون بشكل واضح عن  

الطبيعة ومعنى ذلك أن أهم صلة  
وأبعدها أثرا في حياتهم هي البيئة 

.التي صنعها اإلنسان



:حجم المجتمع المحلي  -٣
يعيش الريفيون مجتمعات محلية   

، صغيرة وعلى ارض واسعة  
يحولونها الى مزارع ولهذا يتناسب  

حجم المجتمع المحلي الريفي     
مع األرض التي ) القرية(

يمارسون عليها نشاطهم تناسبا  
عكسيا وذلك يرتبط بانخفاض 

الكثافة السكانية 
أما حجم المجتمع المحلي   

الحضري في نفس المجتمع وفي   
نفس الفترة فهو آقاعدة اآبر بكثير 
من حجم المجتمع المحلي الريفي   

ولهذا يتناسب حجم المجتمع    
المحلي مع الحضرية تناسبا   

.ايجابيا



: آثافة السكان  -٤

تتميز المجتمعات الريفية بانخفاض  
آثافتها عن المجتمع الحضري   

ويعتبر هذا العامل من أهم عوامل 
التمييز بين الريف والحضر 
وتؤدي إليه بالدرجة األولى  

متطلبات العمل الزراعي وظروفه    
الخاصة بينما في المجتمعات  

المحلية الحضرية وبصفة عامة  
ترتبط الكثافة بالمجتمع المحلي  
الريفي ارتباطا سلبيا وتتعاظم 

الحضر وترتبط ارتباطا ايجابيا 
.بالحضرية



:  تجانس وال تجانس السكان -٥
يتميز السكان الريفيون بالمقارنة بالسكان  

الحضريين بأنهم أآثر تجانسا سواء في 
السمات العنصرية او السمات    

السيكولوجية االجتماعية ومعنى هذا أن   
الريفية ترتبط ارتباطا سلبيا باال تجانس 

بينما ترتبط الحضرية ارتباطا ايجابيا  
 تجانس بالال     

وبذلك فان الخصائص االجتماعية  
والنفسية المكتسبة ال تتغير آثيرا في  

المجتمع الريفي وتتغير بدرجات متفاوتة   
اللغة : بين السكان الحضريين مثل   

والمعتقدات واآلراء واألعراف وأنماط  
.السلوك 



: التباين والتدرج االجتماعي  -٦

ال يظهر التباين االجتماعي أو 
التدرج الذي يؤدي إلى قيام     

الطبقات في المجتمعات المحلية   
الريفية بينما يظهر بوضوح في 

المجتمعات المحلية الحضرية     
وربما آانت هذه الخاصية من أهم 

الخصائص  التي توضح الفرق 
الجوهري بين هذين المجتمعين  

المحليين  



: التنقل  -٧
تبدو آل صور التنقل االجتماعي  

المكانية والمهنية غير واضحة إن   
لم تكن قليلة الظهور والحدوث في  

المجتمع الريفي ولكن ليست هذه   
هي القاعدة فهناك ظروف عديدة 

وخاصة في هذا القرن جعلت  
أعدادا آبيرة من السكان الريفيين    

يهاجرون إلى المدينة ألسباب  
متعددة وتعرف المدينة على أنها  

مكان يتميز بالتنقل االجتماعي  
الكثيف ولهذا يرتبط التنقل  

بالحضرية ارتباطا ايجابيا وال 
تحدث الهجرة من المدينة إلى   

القرية وتسجل معدالت مرتفعة في 
.أوقات الكوارث أو األزمات



: نسق التفاعل   -٨
إذا قسمنا عدد االتصاالت التي يجريها الفرد في 

المجتمع المحلي الريفي مع غيره فان مدى  
التفاعل يكون ضيقا إلى درجة ملحوظة ولكن  

التفاعل على مستوى العالقات التي تقوم داخل  
فانه يكون ) العائلة (وحدات القرية الصغيرة 

واضحا وعميقا وتتميز التفاعالت بصورتها   
السابقة بالبساطة والمودة واإلخالص ذلك الن   
اإلنسان في المجتمع المحلي الريفي يتفاعل مع    

الزاوية اإلنسانية بشكل أساسي 
أما المجتمع الحضري المحلي فانه يتميز بكثرة  
االتصاالت التي تغطي منطقة واسعة من نسق  

التفاعل سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجموع  
ومع ذلك تسود في المدينة العالقات غير   

الشخصية والسطحية والقصيرة المدى إال أنها 
من جانب آخر تتميز بالتعقيد والتداخل والكلية    

في اغلب األحيان وعلى عكس ما هو حادث في  
)آرقم وآعنوان(القرية فان اإلنسان يتفاعل    


